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KOPIJ INLEVEREN, WAAR EN WANNEER.    
Uiterlijk woensdag 3 februari 2021 vóór 17.00 uur, uitsluitend via e-mail: 
deheraut1963@gmail.com in Word, foto’s aanleveren als los jpeg-bestand.
De inzender is én blijft verantwoordelijk voor de juistheid én inhoud van de kopij. De redactie van 
De Heraut en de stichting Dorpsnieuws Westerkoggenland zijn niet aansprakelijk voor eventuele 
gevolgen door het plaatsen of niet plaatsen van kopij of door onvolkomenheden in kopij, agenda 
of planner.

Website: www.dorpsbladheraut.nl
Tenslottes en familieberichten:  Inleveren bij redactieteam incl. 2 of 4 euro
Zakelijke advertenties:  Email: advertentie@zrgbv.nl o.v.v. Heraut De Goorn
Verspreidings-coördinator: Dick Snoek, geen Heraut gehad, mailen via website
 (Contact button) of bellen 06-53378875 na 17.00 uur
Rabobank West-Friesland: IBAN NL94RABO0307610292

VAN REDACTIEZIJDE
Amerika heeft een nieuwe president, in Nederland is de regering gevallen, de coronacrisis is nog 
niet bezworen, maar ondanks alles is er toch weer een nieuwe Heraut met al het dorpsnieuws dat 
het vermelden waard is. Helaas gaat een aantal geplande gebeurtenissen niet door, maar we blijven 
hoop houden op betere tijden, zeker nu er een begin is gemaakt met het vaccineren. Tot we aan 
de beurt zijn blijft voorzichtigheid geboden. Denk om uzelf en om elkaar en hou ons op de hoogte 
van alles wat er in onze dorpen speelt.
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ALARMNUMMERS
Ambulance/Brandweer/Politie 112, als elke seconde telt. Geen spoed, wel politie: 0900-8844 
Heeft u te maken met iemand met een hartstilstand (slachtoffer is niet bij bewustzijn en heeft geen 
ademhaling)
* Roep om hulp   * Bel direct 112 en zeg dat het om een reanimatie gaat
* Start reanimatie (30 keer drukken, 2x beademen)
* Via AED-alert wordt hulp opgeroepen met een AED-apparaat
* Bij vragen en/of opmerkingen over de AED-apparaten: J.M Hooft, 0229-541839 of 06-49460592

HUISARTSEN   WWW.DEWATERLING.NL
A.P. Coppes en A.M.C. van Leeuwen, Kolblei 18, 1633 DN Avenhorn - 0229-541225 
Spoed : menukeuze 1.
A. Lüchinger, Kerkebuurt 166, 1647 ME Berkhout  0229-551264 - Spoed : menukeuze 1.
www.huisartsdegoorn.nl - Dwingel 3, 1648 JM De Goorn - 0229-542808 - Spoed 0229-543848 
Zowel de algemene praktijknummers als de spoednummers gelden alleen gedurende kantooruren.
  
CENTRALE HUISARTSEN POST
Voor spoedeisende zaken vanaf 17.00 uur tot 08.00 uur of tijdens het weekend vanaf vrijdag 17.00 
uur tot maandagochtend 8.00 uur dient u contact op te nemen met de Centrale Huisartsenpost West-
Friesland.      Tel.    0229-297800
Deze post is gevestigd bij het Dijklander Ziekenhuis, achter de parkeergarage, Maelsonstraat 5 te Hoorn.
  

ZIEKENHUIS DIJKLANDER ZIEKENHUIS, Maelsonstraat 3, 1620 NP Hoorn tel. 0229-257257
  
DIERENAMBULANCE TEL.  0229-245353
  
WEEKENDDIENST TANDARTSEN WEST-FRIESLAND TEL. 0226-360229
  
STICHTING HOSPICE DIGNITAS  WILHELMINALAAN 4, 1623 MA HOORN
Tel. 0229-284060 - E-mail: info@hospicehoorn.nl - www.hospicehoorn.nl
HOSPICE THUIS VAN LEEGHWATER - PRINS MAURITSSTRAAT 4, 1462 JJ MIDDENBEEMSTER
Tel. 0299-682020  E-mail: info@hospiceleeghwater.nl  -  www.hospiceleeghwater.nl
  
OMRING    NIEUWE STEEN 36, 1625 HV HOORN. 
Thuiszorg (Persoonlijke verpleging en verzorging) en Omringwinkel 088- 2068910
Voor het lenen, huren en kopen van verpleegartikelen en hulpmiddelen. www.omringwinkel.nl
  
BUURTZORG   LEVERT KLEINSCHALIGE THUISZORG:
Team Koggenland - Bobeldijk, Hensbroek, Obdam, Spierdijk, Wogmeer en Zuidermeer. 
Tel: 06-12775245.
Team Koggenland 2 - Berkhout, Ursem, De Goorn, Avenhorn, Scharwoude en Grosthuizen. 
Tel: 06-83999312.   
  
WILGAERDEN
Doet er alles aan om de oudere mens te ondersteunen. Thuis of in één van onze woonzorgcentra of 
(zorg) appartementen. Voor thuiszorg is er ons wijkzorgteam. www.wilgaerden.nl of 0229-287728

ZORGTEAM GEMEENTE KOGGENLAND
U kunt hier terecht voor vragen over financiën, zelfstandig blijven wonen, opvoeding, dagbesteding, 
kortdurend verblijf of ondersteuning bij moeilijke situaties in het leven. 
Contact  0229- 54 83 70 of zorgteam@koggenland.nl
Wilt u hulp bij klusjes in en om huis, boodschappenservice of vervoer? 
Onze wijkcontactpersonen. Avenhorn / De Goorn; Anneke Koopmans  072- 50 222 54   



3

UITVAARTVERENIGINGEN
St. Barbara, De Goorn/Avenhorn e.o. Begeleider Bram Blaauw en Monica Appel 06-12440998.
De Laatste Eer, Avenhorn e.o. verz. D.C. Schuijtemaker, 0229-541324, b.g.g. 06-23720633.
De Uitvaart, Oudendijk e.o. verz. D.C.Schuijtemaker, 0229-541324, b.g.g. 06-23720633
v/h De Laatste Eer, Berkhout e.o. verz. C. Feld 0229-561227

  
Berkhout Avenhorn               Ursem

PROTESTANTSE GEMEENTE KOGGENLAND
Voor een gesprek van mens tot mens, pastorale zorg rondom overlijden en uitvaart, of 
huwelijk, doop of belijdenis, kunt u zelf contact opnemen met de predikant. 
Wanneer u geen contact kunt krijgen met de predikant, neemt u dan contact op met de 
scriba. ds. J. J. (Hans) Reedijk  tel: 0299  - 78 04 82 e-mail: predikant@pg-koggenland.nl
Scriba 
mw. mr. A.R. (Rosalien) van Dolder tel: 06 - 47 26 49 66 e-mail: scriba@pg-koggenland.nl
Ledenadministratie;               tel: 072 - 50 21 805    e-mail: info@pg-koggenland.nl
Website: www.pg-koggenland.nl   Op onze website vindt u veel meer informatie over activitei-
ten van de gemeente. Wilt u ons kerkblad digitaal ontvangen? Meldt u zich dan aan via de website.
U kunt hiervoor een mail te sturen naar het e-mailadres kerkblad@pg-koggenland.nl  t.a.v.  H. 
van Doornum. Op zondagochtend ontvangt u dan de Internetviering met de nieuwsbrief in uw 
mailbox.

Pastoraat
mw. J.F.M. (Joke) Admiraal-Haksteen 072  -  50 21 360
mw. C. (Ineke) Weinreich-Verkaik 0229 - 70 23 62
mw. H. (Hermien)Weissenbach-Tuls 0229 - 55 19 81 
mw. G.J. (Greet) Hoffman-Weijtze  0229 - 56 15 91

Internet kerkdiensten 
Regels voor bezoek aan de opnamen van de internetkerkdiensten: 
*  U dient zich 24 uur tevoren uw komst aan te melden voor de opnamen. 
*  Voor de opnamen te Ursem bij Greet Hoffman-Weijtze - telefoon: 0229-561591   
*  Voor de opnamen te Beets bij Willie Koole, tel nr. : 0299 403 894
*  Bij binnenkomst totdat u op uw zitplaats aangekomen bent moet u een mondkapje dragen
*  U zult steeds de 1,5 mtr. norm moeten handhaven
*  Er mag helaas niet meegezongen worden  er is helaas geen koffiedrinken na de dienst.
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Opname    uitzending
   20 jan.        24 jan.       Beets Ds. Hans Reedijk
   27 jan.    31 jan.       Ursem Ds. Hans Reedijk
   03 feb.        07 feb.        Beets Ds. Hans Reedijk
De aanvangstijd van de kerkdiensten is 16.30 uur. Voor de opnamen wordt u om 16.15  
uur verwacht.

KERKDIENSTEN PROTESTANTSE GEMEENTE ZEEVANG & OUDENDIJK 
predikant:  ds. H. Reedijk Kwadijk 36
  1471 CB  Kwadijk 0299 780482 
scriba: W. Koole   IJsselmeerdijk 4
  1474 MX  Oosthuizen 0299 403894

Door de strengere maatregelen welke door de regering afgekondigd zijn om 
het corona virus hopelijk te beteugelen, hebben de kerkenraden van PG 

Koggenland en PG Zeevang & Oudendijk besloten om nog in ieder geval tot eind maart door te 
gaan met het houden van internetvieringen, welke beurtelings vanuit Ursem en Beets worden 
uitgezonden. Helaas mag er ook niet meer gezongen worden tijdens de opnamen. Dus beraden we 
ons nog op de mogelijkheden die we nog wel kunnen gebruiken om hierin te voorzien. Ook is het 
jammer genoeg niet meer mogelijk om als toeschouwer de opname bij te wonen. Mocht u deze 
vieringen die ongeveer 30 minuten duren, willen bekijken kunt een mail sturen naar 
info@pg-koggenland.nl zodat U op zondagmorgen een link toegestuurd wordt om de opname te 
kunnen openen. Ook is het sinds kort mogelijk om de vieringen via de Lokale Omroep Volendam 
Edam (L.O.V.E.-T.V.) op zondagavond om 19.30 uur op de televisie te bekijken. Dit kan via de 
volgende kanalen: Ziggo 39, KPN 1439, Tmobile 809 en Trined 523.

KERKBERICHTEN PAROCHIE DE GOORN:
Pastorie; De Goorn 67, 1648 JS De Goorn. Tel: 0229-541217
Wanneer u geen gehoor krijgt op dit nummer, bel dan 06 – 21 616 717 
U krijgt dan een van de leden van het pastoraatsteam aan de lijn.
Voor het opgeven van misintenties kunt u gebruik maken van de formulieren 
achter in de kerk. Wanneer u dit persoonlijk wilt doen, dan kunt u op de 
woensdagmiddag tussen 14.00 uur en 16.00 uur op de pastorie terecht.

DE VIERINGEN VOOR HET WEEKEND 30 JAN. T/M 5 FEBRUARI 2021
Zat. 30 jan. 16.30u.   Rozenstaete; GEEN VIERING
Zon. 31 jan.  10.00u   Eucharistieviering met muzikale ondersteuning.

DE VIERINGEN VOOR HET WEEKEND VAN 6 T/M 12 FEBRUARI 2021
Zat. 6 febr. 16.30u.  Rozenstaete; GEEN VIERING
Zon. 7 febr. 10.00u  Woord-, Gebed- en Communieviering met muzikale ondersteuning
   van Ted en Aafke.
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Overleden: Siem Groen, 81 jaar
                    Jan Mul, 87 jaar
                    Wijnand Beemster 78 jaar
                    Piet Oudejans, 81 jaar
                    Jan v Schagen, 87 jaar
                    Rie v Schagen-Mes, 85 jaar

Een en ander kunt u lezen in het kastje buiten bij de kerk, via de website, 
www.parochiedegoorn.nl en in de wekelijkse nieuwsbrief.

Vanwege de Corona maatregelen mogen 30 personen een viering bijwonen.
U dient zich daarom op te geven wanneer u een viering wilt bijwonen.
U kunt dit doen op woensdagmiddag tussen 14-16.00u of donderdagochtend tussen 9-12.00u. 
Tel: 0229-541217. Wilt u de vieringen digitaal bijwonen, ga dan naar www.kerkdienstgemist.nl
In het zoekvlak intikken; De Goorn
In de lijst met ikoontjes aanklikken wat u op dat moment wilt horen.

Kennisgeven van geboorte  en overlijden:
Denkt u er aan wanneer er een geboorte of overlijden in uw gezin plaats vindt, u ook een kaart 
naar de pastorie stuurt. 

Verhuizen, maar wel in deze parochie blijven?
Wanneer u – misschien door omstandigheden – naar een andere parochie verhuist, maar wel 
parochiaan van deze parochie wenst te blijven, dient u dit zelf aan ons door  te geven.
Adreswijzigingen worden nl. via de gemeente doorgevoerd in ons ledensysteem en zo worden 
vertrekkende parochianen anders automatisch bij ons uitgeschreven.
Dit kunt u doorgeven via e-mailadres: ledenaddegoorn67@gmail.com

Voor allerlei wetenswaardigheden betreffende de parochie kunt u terecht op de website:
www.parochiedegoorn.nl 

VRONIE SPIL GAAT MET PENSIOEN 
Met gemengde gevoelens willen wij u informeren over het 
aanstaande pensioen van onze praktijkondersteuner Vronie 
Spil-Konijn. Vronie is in De Goorn al ruim 32 jaar het bekende 
gezicht in de huisartsenpraktijk. Eerst als doktersassistente bij dr. Van Bemmel en later als 
praktijkondersteuner voor de zorg bij diabetes, hart- en vaatziekten, COPD, kwetsbare ouderen en 
stoppen met roken.
Wij als collega’s, en ook vele patiënten, zullen haar gedrevenheid zeker gaan missen. Gelukkig 
werkt haar opvolgster, Evelien Vedder-Hooijberg, al geruime tijd samen met Vronie aan de nieuwe 
vormen van ketenzorg en kan ze haar werk op een goede manier over gaan dragen.
Vronie zal nog tot februari spreekuur blijven doen en daarna gaan genieten van veel meer vrije tijd. 
Gelukkig voor ons blijft ze nog wel beschikbaar voor incidenteel invalwerk deze zomer.

 Team Huisarts & Apotheek De Goorn
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AFSCHEID VAN VRONIE ZELF
Lieve allemaal, 
Toen ik op 18 september 1988 mijn eerste stap zette in de 
huisartsenpraktijk van Maarten en Anneke van Bemmel had ik nooit 
kunnen bedenken dat ik dit werk zo lang zou blijven doen. De laatste 
jaren vanuit Huisartsenpraktijk De Goorn aan de Dwingel. In al die 
jaren heb ik veel met jullie mogen delen, vreugde en verdriet. Een 
ieder van jullie was op zijn eigen wijze mijn inspirator.
Nu, tweeëndertig jaar later, heb ik na lang denken besloten dat het tijd 
is om te stoppen. Jullie hebben mijn besluit niet makkelijk gemaakt, 
want als ik aan het einde van de dag met een glimlach naar huis fietste 
dacht ik bij mezelf: ‘Waarom zal ik stoppen, ik heb toch het mooiste 
werk dat er is?’ 
Maar toch…
Zoals een aantal van jullie weten, ligt mijn passie ook in lange wandelingen. Zoals onder andere, 
de wandeling naar Santiago de Compostella en de 88 tempelroute in Japan
Erop uit gaan met een rugzak en een tent. Als het coronavirus op zijn retour is, hoop ik deze 
wandelingen weer te kunnen maken. 
 
Mijn laatste werkdag is op 2 februari 2021. Als ik na afloop dan weer naar huis fiets, neem ik al 
deze dierbare momenten mee. Bedankt voor het vertrouwen, ik ga jullie zeker missen. 

 Lieve groet, Vronie

BESTE INWONERS,
Hierbij willen wij iedereen bedanken die heeft bij gedragen 
aan de Rabo Club Support actie.
Als Oranje comité hebben we een leuk bedrag gekregen dat 
we kunnen besteden aan een gezellige Koningsdag voor jong 
en oud.

 
Door het Coronavirus en alle ontwikkelingen daarom heen is het voor het Oranje comité nog on-
zeker of de viering van Koningsdag in Avenhorn/De Goorn 2021 door kan gaan.
Wij wachten af en staan in ieder geval in de startblokken!
       
 
 Met vriendelijke groet,
 Namens het bestuur Stichting Oranjefeesten  Avenhorn/De Goorn
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Avenhorn – Voor peuters en kleuters was het zaterdagmiddag kennis maken met sneeuwbuien. 
De laatste keer was er sneeuw gevallen op 1 februari 2019. In het schemerdonker werden er hier 
en daar nog sneeuwpoppen gemaakt. Toen ik zondagmorgen om half 9 deze foto maakte, was de 
dooi al ingezet. 
 

Groet Corrie Bos

DE DEUREN VAN DE WESTFRIESE BIBLIOTHEKEN ZIJN TIJDELIJK DICHT, 
MAAR WE GAAN ONLINE VERDER
Helaas moeten ook onze deuren weer dicht tot en met 9 februari. Maar je kunt wel boeken lenen 
en gebruik maken van online diensten!
Houd vooral op onze website www.westfriesebibliotheken.nl de Coronarader: onze ‘buienrader’ 
voor plotselinge wijzigingen in de gaten.

BestelBieb: we bezorgen aan huis
We hebben geen afhaalmogelijkheid, maar we bezorgen gratis aan huis. Laat ons weten wat je wil 
lenen via de BestelBieb (westfriesebibliotheken.nl/bestelbieb). 
Heb je melding gekregen dat je reservering binnen is? Vul dat in bij opmerkingen op het BestelBieb 
formulier. We vullen de bezorgtas aan tot 5 materialen. 



8

Heb je nog boeken thuis?
* Deze kun je terugbrengen via de inleverbussen in Enkhuizen, Hoogkarspel, De Goorn, Ob-

dam en Stede Broec. 
* Je mag anders een tasje boeken meegeven wanneer we voor je deur staan om boeken thuis te 

bezorgen. 
* Of je kunt ze thuishouden tot we weer open zijn: de boeteregeling is bevroren voor de duur 

van de sluiting, dus geen zorgen over (oplopende) boetes.
Via Mijn Menu kun je goed bijhouden wat je thuis hebt en wanneer de uitleentermijn verloopt. 

Haal de bibliotheek in huis
We bieden een aantal diensten online aan: download e-books, oefen met basisvaardigheden op 
oefenen.nl, kijk naar online interviews met schrijvers, doe mee aan het project Duik in je familiege-
schiedenis, laat je kinderen thuis extra oefenen voor school... We hebben een pagina vol inspiratie 
om de bibliotheek in huis te halen. 

Heb je vragen?
De meest actuele informatie vind je op onze homepage bij het kopje Coronaradar. Kijk ook op onze 
pagina met veelgestelde vragen of je het antwoord kunt vinden. Onze klantenservice blijft bereik-
baar tijdens de sluiting via klantenservice@westfriesebibliotheken.nl of 0228 743 943

En weer of beter gezegd zitten we nog steeds binnen. Het Corona virus houdt ons nu al heel 
lang bezig en gezien de Engelse variant is er nog geen uitzicht op gezamenlijke repetities. Met de 
nieuwe maatregelen moeten we weer verder.
Thuis studie is nu het motto, maar alleen naar je eigen trompet, sax, klarinet of bas te luisteren gaat 
ook vervelen. Andere klanken van instrumenten horen is ook belangrijk.

We hopen nu dat een concert in het tweede halfjaar zal plaatsvinden. Plannen worden al gemaakt 
en nieuwe muziek is en wordt aangeschaft.
Zodra er groen licht van de overheid komt, komen ook de instrumenten weer uit de muziekkoffers 
om samen muziek te maken. De afstand en hygiëne regels zijn voor ons orkest prima te handhaven, 
de grote gymzaal van het Dorpshuis is onze repetitieruimte. 

“ NOG STEEDS GEEN DRUMMER ”

De muziekvereniging is nog steeds op zoek naar een vaste drummer voor ons orkest, er zal toch 
wel een enthousiaste persoon m/v zijn, die bij onze harmonie op het drumstel wil slaan.    

Bij het Groot orkest en leer- jeugdorkest is een vacature ontstaan voor een slagwerker, de muziek 
keuze is breed, we spelen van alles, jazz, film, klassiek, pop, e.d. met harmonische klanken.
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De repetities zijn op de dinsdag van 20.00 tot 22.00 uur. Heb je interesse kom dan langs in onze 
repetitieruimte, de gymzaal van het Dorpshuis, ingang van de kleedkamers.
Bij het groot orkest, bestaande uit 25 enthousiaste leden, kunnen wij ook andere muziekmakers 
gebruiken. Soort instrument is niet belangrijk , samen muziek maken is ons motto, de dirigenten 
schrijven zo nodig ontbrekende bladmuziek. 
Het leer- jeugd orkest repeteert van 19.00 uur tot 19.50 uur. 
Onze muziekvereniging heeft diverse instrumenten in eigen beheer. 

Oud ijzer en overige metalen ophalen blijft voor ons een speerpunt.
Bij de firma Koeman aan het Oosteinde  staat speciaal voor ons een container van de fa. Blokdijk. 
Kleine en grote partijen oud ijzer e.d. zijn zeer welkom !!
Voor deze actie kunt u contact opnemen met Hans Krijnen, 06.5142 3131.

U steunt met de genoemde acties onze vereniging !!
Kijk voor meer informatie op de website www.volhardingberkhout.nl of facebook pagina van de 
muziekvereniging Volharding.

Afd. De Goorn/Avenhorn
Tel.: 06 208 11 393

Namens het bestuur en vrijwilligers van onze afdeling wensen wij u allen een 
voorspoedig 2021 waarbij een goede gezondheid voorop staat en spreken de 
hoop uit dat we het Covid-19 virus vaarwel mogen zeggen.

Kerststukjes.
Onze afdeling heeft het in december druk ge-
had met attenties verzorgen voor onze gasten 
die onder normale omstandigheden bezoek 
van onze vrijwilligers ontvangen. 
De bestuursleden Marian en Els zijn bij de 
Keizerskroon circa 30 kerstukjes gaan ophalen 
met twee auto’s en die waren goed vol kan ik 
vertellen. Vervolgens zijn de auto’s bij de se-
cretaris geparkeerd die haar voortuin gezellig 
had aangekleed om de vrijwilligers te ontvan-
gen die een kerststukje kwamen ophalen voor 
een gast. Daarbij werden Zonnebloemkaarten 
gedaan met een mooi kerstgedicht.
Er stond die middag een erg koude wind, maar 
geen van de vrijwilligers heeft zich hierdoor 

laten weerhouden langs te komen zodat langzaam de auto’s leger werden. Wat een leuke reacties 
hebben wij ontvangen toen de kerststukjes werden afgeleverd! Met een klein gebaar is men in 
deze tijd extra blij merkten wij, enorm fijn om te merken dat dit gewaardeerd is en uitgesproken 
wordt.
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De volgende ochtend kwam Liesbeth om samen met Els bij de bloemist 2 grotere kerststukken te 
halen om die af te leveren bij de Rozenstaete en Vijverstate om neer te zetten op een centraal punt 
zodat alle bewoners hiervan konden genieten. Gelijk maakten zij gebruik van dit moment om nog 
enkele bewoners te verrassen met een kerststukje voor in huis. Ook nu weer blijde gezichten en 
fijn om een praatje te maken, ook al was het aan de deur.

Kerstpuzzel
Onze vrijwilligster Tini kwam met een leuk idee om een kerstpuzzel te verspreiden, dat is deels 
via bezorging aan huis gebeurd en deels via de mail. Er zijn bijna 60 puzzels uitgezet en de op-
lossing kon worden ingeleverd op het adres van Tini.  De puzzel was kennelijk moeilijk, dat denk 
ik zomaar omdat er minder inzendingen kwamen dan we verwacht hadden. Kan natuurlijk ook 
zijn dat er niet zoveel puzzelaars  waren onder de 60 adressen en wij de ervaring missen hoeveel 
oplossingen je mag verwachten.
Inmiddels heeft Tini een leuke attentie gebracht bij de mensen die de oplossing hebben ingeleverd 
en ook dat werd zeer gewaardeerd.
De oplossing van de puzzel was:  Kerstmis moet het feest van de vrede zijn.

Kerststal
Een uitje bood vrijwilligster Annelies aan met het aanbod dat een vrijwilliger samen met een gast 
die anders bezocht zou worden bij haar naar de kerststal kon komen kijken om vervolgens met 
elkaar van een kopje koffie/thee en wat lekkers te genieten.  Omdat er dan maar 2 personen op 
afspraak zouden komen kon de anderhalve meter goed gewaarborgd kon worden.  Helaas hebben 
maar weinigen van het aanbod gebruik kunnen maken want er kwamen nieuwe strengere regels, 
een lockdown werd afgekondigd. Het leek ons daarom niet verstandig steeds weer twee personen 
op bezoek te laten komen. Wie weet dat na 9 februari er weer wat meer mogelijk is want de kerst-
stal staat er nog tot begin februari.
In dat geval worden gasten die hiervoor in aanmerking komen door ons persoonlijk benaderd.
Ter informatie: Het is aan iedere vrijwilliger en gast zelf om te beslissen om te kiezen op bezoek te 
gaan of te ontvangen, maar altijd met inachtneming van de RIVM regels. Wat de keuze ook is, we 
nemen die beslissing altijd met respect en begrip voor elkaar.
 Els Eijling, secretaris.

TE STADTEN
Afie most nei Hoorn om nuwe jurk en ze vond dat heur man Kees best d’rs mee kon. 
Kees vond dat oigelijk niet maar hoi kon d’r deuze keer niet onderuit. 
Dat ‘t span bedaarde met de auto in Hoorn. 
Afie had al wel een beetje bekeken weer of ze weze most dat ze nam de spat op om zo gauw as ‘t 
ken bai die winkel te kommen. 
Ze was al lekker op weg en wou wat an Kees vrage, maar hele Kees was nerreges te bekennen. Die 
donder, ze was Kees strooid in de drokte. En ze had Kees net meenomen omdat hoi zegge most 
hoe of hoi die jurk vond. 
Den maar effe terug lope. 
Ze hoopte dat ze Kees den teugen komme zou, maar een zoôt mense en gien Kees. 
‘Ik zal ‘m  belle,’ docht Afie en ze dook in d’r tassie op zoek nei d’r mobieltje. Toch wel makkelijk 
docht ze. 
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Kees zat altoid met z’n mobieltje te veugelen. Hoi heb ‘m altoid mee. 
Toedat ze d’r mobieltje vonden had ging ze effies op een stil plaassie staan om Kees te bellen. 
‘Ja, met moin,’ zoi Kees, want hoi zag dat Afie ‘m belde. 
‘Weer zit je, ik ben je strooid,’ keeuwde Afie poestig teugen Kees. 
‘Dat zal ik je vertelle,’ zoi Kees. ‘Weet je nag weer die juwelier is weer je die mooie gouwen ketting 
zien heb? Je vonde ‘m verskrikkelijk mooi, maar hoi kostte zo duur, dat konne we niet betale.’ 
Afie knikte met ‘r hoofd en ze kreeg hêlegaar rooie wankies. 
‘Ik zoi toen dat ik hoopte dat ik ‘m een keertje kope kon’, zoi Kees. 
Afie keek beduust nei d’r mobieltje en ze zoi zachies: ‘en of ik dut weet’. 
‘Nôh’, zoi Kees, ‘in dat kafeetje d’r teugenover, deer zit ik’.

Klaas Jan Bierman

BURENRUZIE OF OVERLAST? 
Bel gerust voor bemiddeling, informatie of advies bij o.a. geluidsoverlast, tuinproblemen, pesten, 
huisdieren, parkeerproblemen naar De Bemiddelingskamer, thuis in buurtbemiddeling.
Contactgegevens: telefoon: 06-39 406 697, mail: info@debemiddelingskamer.nl, 
website: www.debemiddelingskamer.nl.
Buurtbemiddeling is een initiatief van de Gemeente Koggenland en Gemeentelijke Woningbedrijf 
Koggenland.

Wilt u zelf bemiddelen bij burenconflicten? Dat kan! De vacature en overige informatie 
is te lezen op onze website www.debemiddelingskamer.nl
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BOBELDIJK OMSTREEKS 1910

In 1910 was hier links het café Stationskoffiehuis. Het hekje bij de voordeur komt rechtstreeks uit 
een cowboyfilm.
Dit en meer ziet u op ‘ansichtkaartenberkhout.nl’ en op ‘HKBB.nl’.

Co Beemsterboer
06-44564158

NATIONALE VOORLEESDAGEN: VIND JIJ DE GOUDEN BON?

Elk jaar in januari vieren we de Nationale voorleesdagen: Dé gelegen-
heid om te ontdekken wat de Bibliotheek al te bieden heeft vanaf de 
geboorte van je (klein)kind. Een grote collectie prentenboeken, maar 
ook boeken over hobby’s, met liedjes en spelletjes, over knutselen, leuke 
uitstapjes en opvoeden. En natuurlijk apps en dvd’s.
Deze feestelijke dagen staan in het teken van het Prentenboek van het 
jaar 2021: 

Coco kan het!
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Vandaag is een grote dag
Alle babyvogels gaan voor het eerst vliegen. Alleen Coco durft niet. Wat als ze valt? Of als een kat 
haar grijpt? Maar als het wél lukt, kan ze samen met haar vriendjes mooie vormen vliegen. Is Coco 
klaar om haar vleugels uit te slaan?

Activiteiten tijdens de Nationale Voorleesdagen (vanwege 
Corona verlengen wij alle acties tot 28 februari)
* Maak je (klein)kindje van 0 tot en met 5 jaar lid en ontvang 
het vingerpopje Coco cadeau. Voor de kindjes die thuis Pools, 
Arabisch of Turks spreken is er een vertaling van Coco in de be-
treffende talen.
* Ouders die in deze periode ook lid worden, ontvangen 25% 
korting op een Lekker Lezen of Optimaal genieten abonnement. 
Bekijk de abonnementen op westfriesebibliotheken.nl/klanten-
service/lid worden.

* Vind de Gouden bon in een BoekStartkoffertje en win een voorleespakket (0 t/m 2 jaar).

Stel het lid worden niet uit en schrijf je vandaag nog in. Wij nemen dan contact met je op om te 
zorgen dat je het vingerpopje en leuke boekjes voor je peuter/kleuter thuis krijgt bezorgd.
 
 Volg onze Facebookpagina Westfriese Boekstart voor fi lmpjes over de Prentenboek Top 10 met 
voorlees- en doetips en geniet van de mini-voorstelling die Digi en Buki hebben gemaakt over het 
boek Coco kan het! 

LEREN ZEILEN IN SCHARDAM?!?
Lijkt zeilen je een leuke sport? Zeker in deze gekke tijd leuk als sportieve afwisseling!

Ben je tussen de 8 en 12 jaar, dan 
is zeilen bij Watersportvereniging 
Schardam zeker iets voor jou! 
Het plezier in het zeilen staat 
voorop bij alle instructeurs! De 
lessen beginnen met één specia-
le les in het Koggenbad waar we 
leren omslaan, de zwemvesten 
testen en spelletjes doen. 

Na de meivakantie beginnen de “echte” lessen in Schardam. Het seizoen bestaat uit 10 lessen met 
daarnaast nog allemaal leuke activiteiten. 
Enthousiast geworden? 
Mail naar jeugdzeilen@wsvschardam.nl of bel of app met 0681690763.
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GRATIS BEWEEGACTIVITEITEN VOOR BASISSCHOOLLEERLINGEN IN WEST-FRIESLAND 
Heb jij ook zin om met je vriendjes en vriendinnetje wat leuks en actiefs te doen? 
Meld je dan aan voor de gratis beweegactiviteiten, georganiseerd door de bewegings-
consulenten van Team Sportservice. Speciaal voor basisschoolleerlingen uit de groepen 
5 t/m 8. 

Meer beweging
Door de sluiting van de scholen en een beperkt sportaanbod, is het contact met leeftijdsgenootjes 
minder en wordt over het algemeen minder bewogen. Fleur de Wit, buurtsportcoach Team Sport-
service: ‘Vanuit Team Sportservice willen we hier verandering in brengen door gratis beweegactivi-
teiten aan te bieden. Tijdens de lessen worden buiten verschillende spellen en sporten aangeboden. 
De lessen worden na schooltijd georganiseerd. Zodat iedereen eerst zijn schoolwerk kan maken. 
Wij hopen dat de kinderen net zo enthousiast zijn als wij en zien iedereen dan ook graag!’ 

Maatregelen
In verband met de maatregelen is het niet toegestaan dat ouders meekomen naar de beweegactivi-
teit. Uiteraard hanteren wij tijdens de activiteit de maatregelen van het RIVM. 

Aanmelden
Via de site van Noord-Holland actief (www.noordhollandactief.nl) kun je je inschrijven. Als je je 
woonplaats invult, vind je het aanbod bij jou in de buurt. Meedoen is gratis en aanmelden kan tot 
12.00 uur op de dag zelf. 
Als je vragen hebt, kun je een e-mail sturen naar: westfriesland@teamsportservice.nl 
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GEEN RUNNERSWORLD-POLDERLOOP 2021
Atletiekvereniging ARO’88 uit Obdam zou in normale ja-
ren al volop bezig zijn geweest met de organisatie van de 
Runnersworld-Polderloop. Deze zou dit jaar op 7 maart 
plaatsvinden. Nu de strenge coronamaatregelen  minstens 
tot in februari van kracht blijven, ziet de vereniging geen 
andere mogelijkheid dan om, met pijn in het hart, het eve-

nement  - voor het eerst in 30 jaar! – af te blazen. Eerst betere tijden afwachten, is nu het devies. 
Wie weet zijn er in een later stadium van dit jaar nog activiteiten voor hardlopers en/of wandelaars 
mogelijk. Voorlopig hopen we dat iedereen individueel blijft genieten van wandelen of hardlopen 
in de buitenlucht.  
Voor meer informatie over ARO’88, zie www.aro88.nl

AGENDA 27-01 T/M 10-02

Dag Datum: Tijd: Plaats: Activiteit:
Woe 27-01 18.30 uur Avenhorn OUD PAPIER
Za 30-01   8.30 uur Berkhout OUD PAPIER
Woe 03-02 17.00 uur  SLUITING INLEVEREN KOPIJ
Za 06-02   8.30 uur De Goorn OUD PAPIER
Woe 10-02 18.30 uur Avenhorn OUD PAPIER
    

PLANNER –EVENEMENTEN-ACTIVITEITEN

Dag Datum Tijd Plaats Activiteit
Heeft u iets voor de agenda of de planner?
U kunt uw activiteit doorgeven via het e-mailadres van de redactie: deheraut1963@gmail.com

FAMILIEBERICHTEN

Hartelijk dank voor jullie medeleven, steun, bloemen en kaarten na het ongeval en overlijden 
van onze geliefde

Iboyca

 Rens en Marjon
 José en Joost

 Rebecca en William

 Menno
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TENSLOTTE

Verloren:
Vorige maand 18 december ben ik tijdens ‘n wandeling met m’n kleindochter naar het varken op 
het Oosteinde (Berkhout) m’n zonnebril verloren. Merk Vogue.
Heeft iemand hem gevonden? 
 Reacties T. Kuijl
 06-15354028

Te koop:
Goede kwaliteit hooibalen.
Geschikt voor paarden en schapen.
 Telefoonnr. 06-22714069

Gevraagd:
Bij nieuwe bewoners van Berkhout, een huishoudelijke hulp voor 3 uur.
 06-47998502

‘Tenslotte’s’ kunnen niet aangeleverd worden via de E-mail, want deze moeten vooruit contant 
betaald worden! Voor een ‘Tenslotte’ is men € 2,- verschuldigd, voor een ‘Familiebericht’ € 4,-. 
Tekst en geld in enveloppe in de brievenbus van één van de redactieleden, met vermelding afzen-
der. ‘Tenslotte’s’ zijn bedoeld voor niet commerciële zaken, bij twijfel heeft de redactie het recht 
om een ‘Tenslotte’ te weigeren! Gevonden voorwerpen worden gratis geplaatst.
Voor advertenties dient u zich tot Zeeman Reclame Groep te wenden.
De kopij voor de volgende Heraut moet uiterlijk woensdag 3 februari 2021 vóór 17.00 uur via 
de E-mail of in de brievenbus ingeleverd zijn.
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KLEURPLAAT


